NIEUWSBRIEF 08 EXTRA

JUNI 2010

NIEUW HANDBOEK VOOR PELGRIMS NAAR ROME VERSCHENEN!
Eind juni 2010 is bij uitgeverij Forte het handboek
Op pelgrimstocht naar Rome verschenen. Dit
boek is de opvolger van de basisgids voor
`Pelgrims naar Rome` door Kees Roodenburg.
Het is samengesteld op initiatief van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Een werkgroep
onder leiding van bestuurslid Ben Teunissen heeft
alle bestaande informatie gebundeld, gerangschikt en herschreven.
Het geheel is verluchtigd met vele foto`s en tekeningen. Omvang 128 bladzijden.
Het kost: 14.95 euro en is bij iedere boekhandel
te bestellen. ISBN: 9789058778796
Voor iedereen die overweegt een pelgrimstocht te
maken, is Op pelgrimstocht naar Rome een onmisbaar boek. Het is een echte vraagbaak: alle
praktische aspecten die met de voorbereiding te
maken hebben komen aan bod.
Ook als er zich onderweg onverwachte zaken voordoen, biedt dit boek uitkomst. Het
is geschreven door zeer ervaren pelgrims, die allerlei tochten ondernomen hebben,
zowel te voet als op de fiets. Met veel handige informatie over de bezienswaardigheden onderweg en in Rome, handige kaartjes en een Wat en hoe in het Italiaans.
De beste praktische voorbereiding op elke pelgrimstocht en geïllustreerd met veel
foto’s en tekeningen.

….een indruk van de inhoud….

Meer informatie op www.pelgrimswegen.nl!
(Hoofd)leden van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome krijgen dit boek
op verzoek gratis. Het zal uitgedeeld worden op de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 13 november in Houten.
Men kan het ook eerder thuis gestuurd krijgen. Dan moet er wel € 7.50
administratie- en portokosten worden overgemaakt op reknr 139 25 74 54
t.n.v. Pelgrimswegen naar Rome, RABO Bollenstreek, onder vermelding
van lidnummer (zie pelgrimspaspoort) en `Handboek`.
Eind augustus worden de bestelde exemplaren verstuurd.

[vooraankondiging]

ONTMOETINGSDAG ROMEGANGERS
Georganiseerd door de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
Zaterdag 13 november 2010
Houten
[opgepikt]

[opgepikt]

...een geweldig boek...mooi verzorgd…
Anja Witteveen

...compact, actueel, dit boek moet op
mijn salontafel….
Casper Janssen

...ik kan bijna niet wachten, ik wil het in
mijn handen houden….
Gert Wich

...Op pelgrimstocht naar Rome...mét dit boek…
Sylvia Boerstoel

De vereniging heeft een winkel met o.a. de volgende artikelen:
- een speld met logo, gemakkelijk te dragen op kleding;
- een badge met logo, voorzien strijklaag of eventueel te naaien op rugzak of fietstas;
- een wimpel met logo, te bevestigen aan rugzak, loopstok of aan de fiets.

Badge ↔ 70 mm

Speld ↔ 20 mm

Vlag ↔ 15 x 25 cm

Deze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar voor leden en te bestellen via de website
pelgrimswegen.nl/winkel.
Al s u wil t d at we uw naa m v an onz e v er z end lijst v er wijder e n ,
klikt u hier.
Vragen of opmerkinge n? S tuur een e -mail naar
i nf o@ pe l gr i ms we ge n. nl

